
B&W besluitenlijst definitief van 19 maart 2019 

 
Aanwezig: A.J. van Hedel (voorzitter), P.P. Steinweg, M. Wartena, J. Pierik, E. van Ooijen en M. Klos 

(secretaris) 

 
 
 
 
Z031863/D297359 Regionale Energiestrategie 
  

Voorstel Te besluiten om: 
1. De concept Startnotitie Regionale Energiestrategie vast te stellen 
2. De raad te voor te stellen geen wensen en bedenkingen te geven op de concept Startnotitie 
Regionale Energiestrategie  
3. De raad voor te stellen om de geraamde 1.100 uur (0,75 fte) en de kosten hiervoor te 
dekken uit de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid' 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit Te besluiten om: 
1. De concept Startnotitie Regionale Energiestrategie vast te stellen 
2. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te geven op de concept Startnotitie 
Regionale Energiestrategie 
3. De raad voor te stellen om de geraamde 1.100 uur (0,75 fte) en de kosten hiervoor te dekken 
uit de bestemmingsreserve 'Duurzaamheid' 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032227/D298310 Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Ontwerp Meerjarenplan Politie Oost-Nederland 

2019-2022 
  

Voorstel 1. Kennis te nemen van het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie Oost-
Nederland en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland. 

2. Het Meerjarenbeleidsplan en de Veiligheidsstrategie  aan de raad voor te leggen voor 
het indienen van zienswijzen. 

3. De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1. Kennis te nemen van het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie Oost 
Nederland en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland 

2. Het Meerjarenbeleidsplan en de Veiligheidsstrategie aan de raad voor te leggen voor 
het indienen van zienswijzen. 

3. De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Ja, ter besluitvorming 

OR procedure Niet van toepassing 

 
 
Z032533/D299184 Adviesnota benoeming stembureauleden verkiezingen leden Provinciale Staten en 

waterschapsverkiezingen d.d. 20 maart 2019 
  

Voorstel 1. De (in de bijlage genoemde) personen te benoemen als lid/voorzitter  van een stembureau voor 
de waterschapsverkiezingen c.q.de verkiezing van de  leden van de Provinciale Staten op 
woensdag 20 maart 2019, conform artikel E4 van de Kieswet. 
2. De bevoegdheid tot het benoemen van stembureauleden te mandateren aan de 
Vakspecialisten Burgerzaken, proces Dienstverlening/Inwonerzaken. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Het besluit 1.De (in de bijlage genoemde) personen te benoemen als lid/voorzitter  van een stembureau voor 
de waterschapsverkiezingen c.q de verkiezing voor leden van de Provinciale Staten op woensdag 



20 maart 2019, conform artikel E4 van de Kieswet. 
2.De bevoegdheid tot het benoemen van stembureauleden te mandateren aan de Vakspecialisten 
Burgerzaken, proces Dienstverlening/Inwonerszaken 
   

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Raadsprocedure Niet van toepassing 

OR procedure Niet van toepassing 


